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קלותקלי –אבחון השמנה וטרום השמנה 
ר הקסלמן יגאל"ד

BMI>30=השמנה ,BMI>25=עודף משקל

מ בגברים "ס102מעל : או על פי היקף בטן

(BMI>35-מיותר ב)מ בנשים "ס88-ו

95גובה מעל /אחוזון משקל-בילדים

לזיהוי  חשוב , ובעלייה  , 21מעל BMIגם –חשוב דגש 

.בדגש על ילדים ונוער. מניעהלצורכי לקיים דו שיח מודעות ש י



מבוססות . בטוחות, (למעט בריאטריה)שנחקרו בטיפול בהשמנה , רוב שיטות ההתערבות

:עם מגבלות ולכןRCT’Sבעיקר על 

2Bכולן בקטגוריה 

Level of Recommendationמבחינת

*20%פוטנציאל השיפור עומד על שיעור של= 

.כלומר ניתן ורצוי להמליץ על מרביתן ובזהירות באלו שהסיכון בהן גבוה

הטיפול מבחינת עמדות ומסוגלות  אישית של להצלחה בהתאמה סיכוי גבוה יותר קיים *

. המטופל

מסקנות סקירת הספרות  
ר הקסלמן יגאל"ד



סביריעד טיפולי 

הקסלמן יגאלר "ד

או  /ו' ח6במשקל משך 5-7%הפחתה של •

.ג לשבוע בממוצע"ק0.3-0.5בקצב של כ 

.נחשבת הצלחה יתרה15%ירידה יציבה של •





:EBMהמלצות להתערבות רפואית פעילה לפי 

BMI21-25תודעה ומניעה ב •

1במיוחד בנוכחות גורם סיכון BMI>25התערבות לשינוי אורח חיים ב •

לאחר נסיון שינוי   BMI>30או בנוכחות גורם סיכון   BMI 27>ב  תוספת תרופות •
.אורחות חיים תחילה

.40<עם גורמי סיכון או  BMI>35טיפול בריאטרי ב •



להטמעה בתהליך שינוי המכוון להפחתה במשקלעצות 
EBMומבוסס Am Fam Physician. 2016 Sep 1; 94(5: )מתוך

קלוריות מהצורך האופטימלי על פי נתוניכם500-הפחיתו ב.

קלוריות  1500-1800-קלוריות בנשים ול1200-1500-לכוון ליש 

.ליממהבגברים 

 פיצה וטוגני  , המבורגר, טוגני תפוח אדמה" )מהיר הכנה"הימנעו ממזון

(.עוף

 הימנעות מארוחת בוקר הוכחה  )הקפידו על אכילת ארוחת בוקר בריאה

(.ככרוכה במשקל עודף

 דקות לשבוע של פעילות גופנית  150לפחות -הקפידו על פעילות גופנית

הליכה יומית  . דקות של פעילות נמרצת כריצה75מתונה כהליכה או 

,  לאחר העבודה, קרוב משפחה או קרוב אחר, בת זוג/משותפת עם בן

.הינה דרך מצויינת להיות פעיל גופנית יחד עם עדכון הדדי ולשיחות נפש



עצות להטמעה בתהליך שינוי המכוון להפחתה במשקל
(המשך)EBMומבוסס Am Fam Physician. 2016 Sep 1; 94(5: )מתוך

בסוכרממותקיםממשקאותהימנעו.

(ליוםמיןמכלספלים2לפחות)ופירותירקותבאכילתהרבו.

יציאהפניעל(מראשוארוזהמוכנה)מתוכננתצהרייםארוחתהעדיפו

.במסעדהלאכילה

בדרךהציבוריאוהפרטימהרכב)יותרארוכיםרגלימעברבקטעיבחרו

.ודרגנועיםמעליותפניעלובמדרגות(כלשהולביקוראולבילויאולעבודה

שבעיםבהיותכםמזוןמוצרישלקניותלערוךהעדיפו.

ביממהמשעתייםפחותבטלוויזיהצפו.

בינייםמחטיפילהמנעכדיארוחותבין(סוכריהאו)סוכרנטולמסטיקלעסו.



גישת הראיון המוטיבציונית

ר מוטי אלפרין"ר אפק שני      ד"ד



גישת הראיון המוטיבציונית

ר מוטי אלפרין"ר אפק שני      ד"ד



גישת הראיון המוטיבציונית

ר מוטי אלפרין"ר אפק שני      ד"ד



גישת הראיון המוטיבציונית

ר מוטי אלפרין"ר אפק שני      ד"ד



הדרך הלוגית–טיפול בהשמנה 
המרכז לרפואת ספורט שערי צדק, דיאטנית קלינית וספורט, רקפת אריאלי

שיניים ונוזלי הגוף ורקמת שומן הכוללת את  , שרירים, שלד–הכוללת , רקמה רזה. רקמה רזה ורקמה שמנה–רקמות 2-גופנו מורכב מ•

.השומן המאוחסן ואת השומן החיוני

,  גנטיקה, (רקמת השומן בגופנו עולה, ככל שמתבגרים)גיל , (מלנשיםלגברים אחוזי שומן נמוכים )השומן בגופנו תלוי במין ( אחוז)כמות •

.20-32%-נשיםואילו עבור10-22%-מבחינה בריאותית הנו גבריםאחוז השומן התקין עבור . פעילות גופנית ועוד

קשורה עם רקמת שומן גבוהה ולכן כאשר רוצים לרדת במשקל  ( שומנים בדם ועוד, יתר לחץ דם, 2סוכרת מסוג )תחלואה הקשורה להשמנה •

.  שיפור בריאותי יתרחש כאשר הקילוגרמים יהיו ממקור של רקמת שומן, ג אותם משילים"צריך לדעת שישנה חשיבות עצומה למהותם של הק

.אין תועלת בריאותית בירידה ברקמה הרזה ואף יש נזק בריאותי

.שיטות מעבדה ושיטות שדה: ישנם מספר שיטות למדידת הרכב הגוף•

שיטות  . ועוד( CT)טומוגרפיה ממוחשבת , DXA)) בדיקה במכשיר הבודק צפיפות עצם ,bodpod,שקילה תת מימית שיטות המעבדה כוללות•

.  מורכבות ויקרות ולכן כמעט ולא בשימוש קליני, אך, אלו  מדויקות

ומדידה בגלי  ( BIA)פ מוליכות נוזלים "מדידה בשיטת עכבת ביו חשמלית ע, (קליפר)מדידת קפלי עור בעזרת מצבט שיטות השדה כוללות •

.  אינפרה אדום

בנוסחאתלוי )בשיטה זו מודדים קפל שומן תת עורי במספר אתרים נבחרים . מדידת קפלי העורביותר הנה שיטת המדויקתשיטת השדה •

,  לשיטה זו  עלות נמוכה יחסית. עורי לסך השומן בגוף-שיטה זו מבוססת על כך  שקיים יחס ישיר בין כמות השומן התת(. בה משתמשים

,  שהמצבט יהיה איכותי, מיומןחשוב מאוד שהמודד בשיטה זו יהיה -אך לשיטה זו גם מספר מגבלות, המכשיר נייד ומשך הבדיקה קצר

.  ומיקום אתר המדידה מדויק

בשיטה זו מודדים מעבר  . פחות מדויקתהינה השיטה הנפוצה  בחדרי הכושר בשל פשטות הפעלתה אך היא הביו חשמליתהעכבתשיטת •

בהנחה שההולכה החשמלית ברקמת הגוף  ,  או בין הידיים או בין כל הגפיים, (בדריכה על משקל)או בין כפות הרגליים , זרם חשמלי דרך הגוף

שקילה  )מדידה זו תלויה במאזן הנוזלים בגוף ולכן מצב של מיום  . כתלות בכמות המים בכל רקמה , הכחוש גבוהה מההולכה ברקמת השומן

כמו כן המדידה תלויה  . ישפיע באופן משמעותי על התוצאה ויגרמו לסטייה גדולה( צום, אימון גופני)או התייבשות ( אחרי שתייה ואכילה

מאזן נוזלים בגוף ובנשים  , בשימוש בטכניקה זו יש להקפיד על מדידה באותם תנאים מבחינת שעה ביום(. באיכות המכשיר)באיכות ההולכה 

.באותו שלב במחזור–



(המשך)הלוגית הדרך –טיפול בהשמנה 

המרכז לרפואת ספורט שערי צדק, דיאטנית קלינית וספורט, רקפת אריאלי

שבו ההוצאה האנרגטית תהיה גדולה מאשר הצריכה  , מאזן, יצירת מאזן אנרגיה שלילי-עקרון הטיפול בעודף המשקל זהה בכל הגילאים והוא •

הקלורית

פ טבלאות ערכי המזונות ניתן לחשב את כמות  "המטופל מדווח על צריכת המזון היומית שלו וע, הנו פשוט יחסיתהצריכה האנרגטית חישוב •
.הקלוריות שהמטופל צורך וכן את איכותן

.אך הערכתו הנה כלי בסיסי בטיפול התזונתי , הנו מורכב יותרההוצאה האנרגטיתחישוב •

.  באמצעותו ניתן להתאים תפריט מדויק לצורך יצירת מאזן אנרגיה שלילי. חישוב ההוצאה האנרגטית מאפשר טיפול יעיל להורדה במשקל•

:  כוללת שלושה מרכיביםTEE(Total Energy Expenditure )ההוצאה האנרגטית הכללית •

•RMR(Resting Metabolism Rate)–מההוצאה הקלורית היומית60%-75%ערך זה מהווה , חילוף החומרים במנוחה.

הגבלה , פעילות גופנית, גיל, מין, הרכב הגוף, גודל הגוף:קצב חילוף החומרים הבסיסי מושפע ממספר גורמים ולכן שונה מאדם לאדם ומושפע מ•
.  גנטיקה ומצב הורמונלי, קלורית

•TEF(Thrmogenic Effect of Food )- אפקט זה מתרחש כשעה  . הגברת קצב חילוף החומרים בתגובה לאכילה-של המזוןהתרמוגניהאפקט

10%-ערך זה מהווה כ. ארוחה עשירה בחלבון תעלה את האפקט התרמי של אכילה. והוא תלוי בכמות וסוג המזון הנצרך. לאחר האכילה
.מההוצאה הקלורית היומית

•EEE(Expenditure Energy Exercise )-15%-30%-ערך זה מהווה כ. ובמהלך ההתאוששותההוצאה האנרגטית במהלך פעילות גופנית

זהו  . 'פעילות גופנית בבית ופעילות גופנית יזומה כמו פעילויות ספורט וכו, מההוצאה הקלורית היומית וכולל את הפעילות הגופנית במהלך העבודה
.שניתן להשפעה באופן המשמעותי ביותר, בצד של ההוצאה האנרגטית במשוואת המאזן הקלורי, הרכיב

.ל ביממה"קק500-1000למטרת ירידה ברקמת שומן מומלץ להיות במאזן אנרגיה שלילי שנע בין מינוס •

.מאזן שלילי כזה ניתן להשיג משילוב של ירידה בצריכה הקלורית היומית ועלייה בהוצאה האנרגטית היומית•

ל קשה מאוד לשמירה לאורך זמן ויגרום למטופל לזנוח את הדיאטה ויותר חשוב מכך במאזן אנרגיה  "קק1000לרוב מאזן אנרגיה שלילי של מעל •

כאמור ירידה ברקמת השריר תגרור ירידה בהוצאה האנרגטית  . שלילי כה גדול רוב הירידה במשקל יהיה ממקור של רקמת שריר ולא רקמת שומן
.ובטווח הארוך תגרום להשמנה

יגרור שרשרת של תגובות אדפטיביות שבסופם תתרחש ירידה בקצב חילוף החומרים במנוחה ובעקבות כך עצירת  , מאזן אנרגיה שלילי לאורך זמן•
.הירידה במשקל



לרזות מהראש
אילת-דינה איזן' דר

מומחית ברפואת משפחה

מרצה בנושאי בריאות ושמחת חיים

.  דיאטות מסוגים שונים ואמצעי הרזיה אחרים, כמו רבים לפניי, ניסיתי. סבלתי מעודף משקל משמעותי ולא ידעתי איך להשתחרר ממנו, עשרים שנהלפני 
.הידע לא הספיק. ידעתי מה צריך לעשות אבל לא הצלחתי לעשות זאת

אז למה כל כך קשה ליישם את  . כל מי שמתמודד עם השמנת יתר כבר מבין שעדיף לאכול ברוקולי ולא בורקס ושכדאי ללכת ברגל ולא לשכב על הספה
?מה שיודעים

. המודעות והלא מודעות כאחד, כי ההתנהגות שלנו נשלטת על ידי המחשבות שלנו

יש יותר סיכוי שהריפוי יהיה יציב  , כאשר אנחנו מתייחסים לשורש. שורשי המחלה ושורשי ההחלמה נמצאים באותו מקום שממנו אנחנו פועלים ומופעלים
.   לאורך זמן

.  לא מוגבל–שלנו הרצון אבל . הוא ייחלש ונחזור להרגלים הקודמים שלנו, בסופו של דבר. בדומה לכוח השרירים שלנו, כוח הרצון שלנו מוגבל

כאל התמכרות שהריפוי שלה חייב  , המתייחסים לאכילת יתר ובעקבותיה להשמנת יתר" אכלני יתר אנונימיים"התוודעתי לקבוצות , לפני כעשרים שנה
נמצא  , אצל רבים מהאנשים. כדאי להימנע מכל מה שגורם לכמיהה בלתי נשלטת לעוד–מבחינה גופנית . נפשי ורוחני, גופני–להתרחש בכל המישורים 

,  פעילות גופנית, שינה, בנוסף. ללא יכולת לשלוט על הכמויות, שקמח וסוכר לבן הם לא שונים מסמים הגורמים לכמיהה חזקה ורצון לצרוך מהם עוד ועוד
.כל אלה חייבים להתקיים כדי לרפא את הגוף–שתייה מספקת ודאגה ליציאות 

.  ההחלמה לא תחזיק לאורך זמן–ללא ריפוי במישורים האלה . הצד הנפשי והרוחני מתייחס להיבטים המחשבתיים והרגשיים

יציאה  , לומדים להתמודד עם רגשות שליליים ולהחליף את האוכל כמנגנון פיצוי ונחמה בפעילות אחרת כמו שיתוף אדם אחר בהרגשה–מבחינה נפשית 

.את הרגש השלילי על ידי אכילה מופרזת" לחנוק"להליכה או כל מה שאפשר לעשות באופן חיובי כדי לא 

.  המכור לומד להכיר בחוסר האונים שלו לרפא את מחלתו ושרק כוח גדול ממנו יכול להחזיר את שפיות דעתו, הצעדים12בתוכנית –מבחינה רוחנית 

החלק , זה יכול להיות הקבוצה שלו, (אין קשר לאמונה דתית וכל אחד יכול להחליט עבור עצמו)הכוח הזה יכול להיות כוח עליון כפי שהוא מבין אותו 
.  דמות חיובית בחייו, המואר שבתוכו

,  ככל שהוא הופך נקי מידות. היא להכיר בפגמים שהובילו את המכור למצבו הנוכחי ולנסות לתקן את מידותיו ולכפר על מעשיו בעברהצעדים 12מטרת 
.נקי חיצונית ופנימית. כך הוא יכול לשמור על הימנעות מההתמכרות

ליותר שלווה  –לאכילה יותר מידתית ובעיקר , (שלא חזרו יותר)זאת הדרך שהובילה לירידה של שלושים וחמישה קילו ממשקלי לפני עשרים שנה , עבורי

.בחיי

.  המקפידות על האנונימיות של המשתתפים על מנת לאפשר לכל אחד לחלוק את רגשותיו ללא חשש מפרסום, אין הרבה מחקרים על קבוצות המכורים
.  קשה לדעת מה אחוז ההצלחה בשמירה על משקל תקין בהשוואה לדרכים אחרות לטיפול בהשמנת יתר

https://www.cscc.edu/academics/departments/et-al/vol3/obakpolor.pdfמאמר מעניין ניתן לקרוא על קבוצת אכלני יתר אנונימיים    

https://www.cscc.edu/academics/departments/et-al/vol3/obakpolor.pdf


תרופות רשומות לטיפול בהשמנה

ר רקפת בכרך"ד

Razin

Xenical

לא רשומה בארץ

לא רשומה בארץ

Belviq

Saxenda(Victoza)





המדע שמאחוריהם–טרנדים תזונתיים 
המרכז לרפואת ספורט שערי צדק, דיאטנית קלינית וספורט, רקפת אריאלי

תזונה לקויה נחשבת לאחד הגורמים  . להרגלי האכילה שלנו השפעה מכרעת על בריאותינו•
תזונה נכונה מעלה את תוחלת החיים  , המובילים למוות מוקדם ומחלות כרוניות ולעומת זאת

.ומורידה את הסיכון למחלות כרוניות

ובאופן ישיר עולה הפרסום לדיאטות  . אנשים תרים אחרי הדיאטה האולטימטיבית, לאור זאת•
וכל דיאטה  . פרסומי הדיאטות השונים מבטיחים ירידה במשקל או שיפור בריאותי. חדשות ומשונות
.  נראית מבטיחה

מומלצת צריכה של IOM (Institute of Medicine)-י ה"עפ, בתפריט מאוזן-דיאטה דלת פחמימות •
דיאטה דלה בפחמימות לרוב תוגדר כאשר כמות האנרגיה  , מהאנרגיה מפחמימות45-65%

הפלאוליטיתהדיאטה,אטקינסנפוצות בקטגוריה זו הן דיאטת דיאטות .45%-מפחמימות נמוכה מ
שבדקו השפעת דיאטות דלות בפחמימות על ירידה  התערבותייםמחקרים . דיאטת הזון ועוד

אשר ככל )במשקל הראו כי כאשר שולבו הדיאטות עם הגבלה קלורית נצפתה ירידה במשקל 
כמו כן נצפה שיפור  ( הנראה  נבעה מההגבלה הקלורית ולא מההפחתה בצריכת הפחמימות

במדדים הבריאותיים אך קשה לשער האם השיפור התרחש בעקבות הירידה במשקל או בעקבות  
.הגבלת הפחמימות בתפריט

מהאנרגיה מגיעה  20%-דיאטה דלה בשומן מוגדרת ככזו כאשר פחות מ-דיאטה דלה בשומן •
.התקפי לב והתמותה מהם, סרטן, בצריכת דיאטה זו יורדת השכיחות למחלות לב וכלי דם. משומן



(המשך)שמאחוריהם המדע –טרנדים תזונתיים 

המרכז לרפואת ספורט שערי צדק, דיאטנית קלינית וספורט, רקפת אריאלי

דיאטה טבעונית בה כל האוכל הוא ממקור צמחי הראתה במחקרים קצרי טווח  -דיאטה טבעונית •
וכן בתנגודת לאינסולין המהווה שלב מקדים  , סרטן, מחלות לב וכלי דם, שיפור במדדי הדלקת

בתזונה טבעונית עלולים להיווצר חסרים של מרכיבי תזונה החיוניים  , עם זאת. בהתפתחות סכרת
שספיגתו נמוכה יותר ממקורות  , שאינו מצוי באף מוצר מזון צמחי וברזל B12לגוף כדוגמת ויטמין 

.לא כל המזונות המצויים בטבע הם בהכרח בריאים ואיכותיים, בנוסף. צמחיים

עם  , דיאטה זו מבוססת על דפוסי התזונה המסורתיים במדינות הים התיכון–דיאטה ים תיכונית •
, בשר רזה, פירות ים, דגים, דגנים מלאים, קטניות, אגוזים, פירות, ירקות, דגש על צריכת שמן זית

מחלות לב  , דיאטה זו מורידה את הסיכון לסרטן. יוגורטים וגבינות וכן צריכת אלכוהול באופן מתון
.תנגודת לאינסולין וכן משפרת את פרופיל השומנים בדם, וכלי דם

דיאטת  , דיאטות המשווקות במדיות השונות כבעלות סגולות ריפוי כדוגמת דיאטה לפי סוג הדם•
.מלבצעןניקוי רעלים ועוד לא הוכחו ככאלו ולכן יש להימנע 

לכל אחד מסוגי הדיאטה יתרונות  , קשה לקבוע כי אחת מהדיאטות היא הדיאטה הבריאה ביותר•
קשה להפריד  , וגם אם ייעשו, עדיין חסרים מחקרים ארוכי טווח בנוגע לסוגי הדיאטות. וחסרונות

.  מרכיבים שונים של אורח החיים כמו פעילות גופנית המשפיעים אף הם על הבריאות
,  צריכת ירקות ופירות , מרבית הדיאטות הבריאות יותר מאופיינות בהפחתת צריכת מזון מעובד

.ומאוזנת, אכילה מגוונת



בחר בתשובה הנכונה ביותר

ר הדר ספיבק"ד

:תת ספיגה וניתוחים בריאטרים. א

.פועל בעיקר על ידי תת ספיגהRoux en Yמעקף קיבה מסוג . 1

ישנה יותר תת ספיגה במיני מעקף מאשר במעקף רגיל. 2

.מכיוון שאין תת ספיגה בשרוול קיבה אין צורך לקחת ויטמינים אחרי החודש הראשון. 3

 B12אנמיה לאחר ניתוחים בריאטרים נובעת בעיקר מאיבוד. 4

:הניתוחיםהשפעה מטבולית של . ב

.חוזק הניתוח מבחינת ירידת המשקל הוא הגורם הקובע ביותר לגבי ההשפעה על שומני הדם. 1

משתפרים אחרי ניתוחים בריאטרים  99%תמיד כלומר ב וסאטוזיס NAFLDכבד שומני . 2

תפקודי  כבד כמעט תמיד משתפרים אחרי ניתוחים בריאטרים. 3

השיפור המידי בסוכרת אחרי ניתוחים בריאטרים גבוה במעקפי קיבה מאשר בשרוול קיבה.  4

:אפידמיולוגיה של ניתוחים . ג

מול מדינות המערב אך המצב משתפרלאוכלוסיהישראל עדיין מפגרת ביחס ניתוחים בריאטרים . 1

.התמותה מניתוחים בישראל הייתה גבוה יחסית לארצות מערב אירופה20142015בשנים . 2

הניתוח המבוצע ביתר בישראל הוא שרוול קיבה ולאחריו מיני מעקף. 3

במספר הניתוחים  10%בשנה האחרונה חלה ירידה של כ .  4




